
Configuração de taxas ótimas da conclusão do
fax para adaptadores do SPA100 Series 

Objetivo
 

As edições podem ocorrer com transmissões de fax sobre redes IP. Os ajustes podem ser
feitos a diversos ajustes no ATA (adaptadores do telefone analógico) para aperfeiçoar taxas
da conclusão do fax. Estes ajustes aumentam o desempenho da transmissão de fax.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar configurações de linha para
aperfeiçoar taxas da conclusão do fax em adaptadores do SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA112 
• SPA122
  

Versão de software
 

• 1.3.2-XU (014)
  

Taxas ótimas da conclusão do fax
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de adaptador do telefone e escolha a Voz > a
linha 1 ou a linha 2. A linha 1 ou a linha 2 página abrem:
 

 
Nota: Certifique-se escolher a linha para que os ajustes são precisados.
 
Etapa 2. Enrole para baixo a seção das configurações de rede. Escolha muito altamente da 



lista de drop-down do nível do atraso de sincronismo de rede. O Jitter é a variação no tempo
entre a chegada dos pacotes, causada pelo congestionamento de rede, a tração
cronometrando, ou as alterações de rota. O atraso de sincronismo de rede determina como
o tamanho de buffer do tremor é ajustado pelo ATA.
 

 
Etapa 3. Escolha não da lista de drop-down do ajuste do buffer do Jitter. Isto permite que o
atraso de sincronismo de rede em nível permaneça em seu valor determinado.
 

 
Etapa 4. Escolha não da lista de drop-down serviço da espera de chamada. Isto desabilita a
espera de chamada no dispositivo.
 
Etapa 5. Escolha não da lista de drop-down serviço do atendimento de três maneiras. Isto
faz o usuário incapaz de ter uma conversação com dois usuários ao mesmo tempo.
  

Configuração audio
 

Etapa 6. Enrole para baixo a área de configuração audio. Escolha G.711u ou G.711a da 
lista de drop-down preferida do codec. Os codecs são os protocolos que permitem que o
receptor possa reproduzir exatamente a informação enquanto foi enviada. Ambas as opções
são usadas para o companding. No companding, o intervalo dinâmico de um sinal é
comprimido antes da transmissão e é expandido mais tarde para reproduzir a informação
original no receptor.
 



 
• G.711u — a codificação da μ-lei toma um áudio Linear assinado 14-bit como a entrada,
aumenta a magnitude por 32, e converte-à um valor do bit 8.
 
• G.711a — A codificação do a-law toma um audio Linear assinado 13-bit e converte-o a
um valor do bit 8.
 

Etapa 7. Escolha sim da lista de drop-down do codec do uso Pref somente. Isto assegurar-
se-á de que todos os atendimentos usem somente o codec preferido.
 
Etapa 8. Escolha não do silêncio supl. permitem a lista de drop-down. A supressão de
silêncio é usada para evitar a transmissão de quadros audio silenciosos sobre a rede. Esta
característica reduz a largura de banda da rede enquanto somente o discurso é transmitido.
 
Etapa 9. Escolha não do eco Canc permitem a lista de drop-down. A característica do
cancelamento de eco é usada para remover o eco na comunicação; isto melhora não
somente a qualidade do atendimento mas igualmente melhora a supressão de silêncio.
 
Etapa 10. Escolha ReINVITE da lista de drop-down do método do passthru do FAX. Esta
passagem do FAX com o método é usada para demodular ou para comprimir a informação
que é passada através da rede, o método de ReInvite é usado para enviar uma mensagem
ao dispositivo assim que este envia um convite ao dispositivo host se juntar à rede.
 
Etapa 11. O clique submete-se para salvar os ajustes ou o cancelamento do clique para
abandonar os ajustes unsaved.
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